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Oförutsägbart läge

 Brexit – konsekvenser för storleken på budgeten och 
förhandlingsspelet mellan medlemsstaterna

 Kommissionens förslag till ny långtidsbudget försenas

 Förhandlingar förväntas påbörjas först 2019-2020

 Kommissionens sammanhållningsrapport försenas också alt 
blir väldigt urvattnad



Processen framåt

MFF Vitbok EU:s framtid

60 års-jubileum
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sociala 
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SHP Samråd våren 2017
Cohesion Forum 

juni
7th Cohesion report Förslag ny MFF

SHP ram klar 
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Val Val i Holland

Mars 2017

Presidentval 
Frankrike april/maj 
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Val i Tyskland

September 2017

Val till 
Europaparlamentet 

2019



EU:s fleråriga budgetram



Svenskt återflöde av medel 
från långtidsbudgeten

2014-2020 Varav 
andel i 
MFF

SE BNI-andel 3,26%

FoU, infrastruktur 0,7 13%

Sammanhållningspolitiken 0,2 34%

Jordbrukspolitiken 0,51 39%

Säkerhet och medborgarskap 1,66 2%

Globala Europa 0 6%

Administration 0,12 6%

Totalt 0,40 100%



Scenarier

1. Sverige får en än mindre del av sammanhållningspolitiken

2. Medlen omfördelas helt till fattigare medlemsstater

eller….

3. Mer strukturfondsmedel fördelas till tillväxtregioner som har 

kapacitet att omsätta medlen (ex. innovationsinsatser)



Andra värden?

 Sammanhållningspolitiken är en viktig grundpelare i den 
europeiska integrationsprocessen

 Genom sammanhållningspolitiken länkas kommuner och 
regioner samman med det europeiska projektet, ger EU 
legitimitet

 Sverige har stått för en stor andel av flyktingmottagandet, 
styra om medel för att arbeta med integrationsfrågor



Vad gör SKL? 

SKL arbetar aktivt för en stark sammanhållningspolitik efter 
2020. Uttalat önskemål att SKL håller ihop processen.

- Beskrivning av mervärden/goda exempel

- Nationell dialogkonferens

- Politisk position

- 8-gruppen 

- Politikerforum

- Tjänstemannaforum

- Expertgrupper i Bryssel (CEMR)



Förankring och återföring?

 Förankring av 8-gruppens arbete

- På hemmaplan?

- Mellan regionerna?

 Regionernas egna positioner

 Regionkontoren i Bryssel



Under våren

Fördjupningsseminiarier

 Regelförenkling

 Finansieringsinstrument

 Hållbar stadsutveckling


